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  األمراض التي تؤثر على  احلمل

 على الرغم من أن معظم النساء في سن اإلجناب هن
 أمهات حوامل يتمتعن بصحة جيدة، إال أن أمراض
  القلب أو الكلى التي قد تعرضن لها منذ الطفولة

ميكن أن تؤثر على حملهن احلالي.
 باإلضافة إلى ذلك ، يعد ضغط الدم والسكري 

 وأمراض الغدة الدرقية وفقر الدم من األمراض الشائعة التي ميكن أن
 جتعل احلمل صعًبا بالنسبة للنساء احلوامل.  باألضافة على الرغم من

 ندرة بعض األمراض كأمراض الكبد واألمعاء واألمراض املُعدية اال أنها
.أمراض قد تصادفها االنساء احلوامل أثناء احلمل

 إذن ، كيف ميكن لألمراض التي تصيب النساء احلوامل  أن ُتظهر
أعراضًا، وما الذي يجب أن تنتبه له النساء احلوامل ؟



مثال أمراض القلب؛
 الشكاوي هي

o اخلفقان 
o التعب السريع 
o ضيق في التنفس 
o )الشعور بضيق في الصدر )خاصة الشعور بثقل في اجلزء األيسر العلوي 
o الشعور باعتالل الصحة 
o اإلغماء 
o حدوث أو زيادة جميع الشكاوى باحلركة 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار وهي في حالة ألم الصدر أو اخلفقان أو
اإلغماء الذي يزداد مع احلركة يجب الذهاب فورا الى املستشفى.

أمراض الكلى؛
الشكاوي

o ألم اخلاصرة 
o انتفاخ في اجلسم 
o ضغط دم مرتفع 
o ضيق في التنفس 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار وهي أنه  يجب اإلبالغ
عن الشكاوى املوجودة للطبيب  املتابع لفترة احلمل.

    
ضغط دم مرتفع؛

الشكاوي
oصداع 

oخفقان  خلف الرأس والظهر والعنق 
 oسواد في رؤية العني 
o دوار الرأس 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار  في حالة وجود أي من هذه
 الشكاوى ، يجب التوجه الى  املؤسسة التي سيتم إجراء قياس

 ضغط الدم فيها   بأسرع وقت ممكن. اما في
حال  إذا كان لديه مرض معروف فعليه متابعة ضغط الدم بانتظام.

 حال  إذا كان لديه
 مرض معروف فعليه

 متابعة ضغط
الدم بانتظام.



داء السكري؛
الشكاوي

o اجلوع الدائم والسريع 
o اإلكثار من شرب املاء 
o كثرة التبول 
o زيادة و فقدان  الوزن بسرعة 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار ؛ إذا كان هناك تاريخ عائلي لإلصابة مبرض
 السكري ، أو إذا لوحظ مرض السكري في حاالت احلمل السابقة ، أو إذا كانت األم

 تعاني من زيادة الوزن ، فعليها بالتأكيد إجراء الفحوصات التي أوصى بها طبيبها )متل
 اختبار سكري احلمل ،  اختبار سكر الدم في حالة الصيام-اجلوع ، إلخ(. يجب أن

 يخضع املرضى  املصابون مبرض السكري أيًضا ملراقبة السكر بانتظام.

أمراض الغدة الدرقية.
الشكاوي

o الشعور بالتعب واإلرهاق 
 انتفاخ اجلفون أو ظهور مقلة العني بشكل 

o بارز
o تساقط الشعر 
o إمساك 
o اخلفقان 
o التعرق 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار ؛ إجراء اختبار
 وظائف الغدة الدرقية في بداية احلمل. إذا بدأت أي

من الشكاوى في الظهور ، اذهب إلى الطبيب في أسرع وقت  ممكن.

األنيميا  )فقر الدم( ؛
الشكاوي

oالشعور بالتعب واإلرهاق 
 سواد في  رؤية العينني أثناء اجللوس أوالقيام من مكان ما ، الدوخة ،

o واخلفقان
oالتعب مع احلركة 
oمظهر شاحب 

 أشياء يجب أن توخذ
 بعين  اإلعتبار ؛ يجب
 على المريض صاحب
  الشكوى االذهاب إلى
أقرب مؤسسة صحية.
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 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار ؛ يجب أن تتناول نظاًما غذائًيا متوازًنا
 ومنتظًما وصحًيا ، ويجب استخدام أدوية الفيتامينات واحلديد بانتظام ما لم

يخبرك طبيبك بخالف ذلك. يجب إجراء زيارات منتظمة للطبيب

أمراض أخرى
الشكاوي

 o ألم البطن  o حرارة o إسهال o القيء o غثيان 
o ألم في املنطقة اليمنى العلوية من البطن 

 أشياء يجب أن توخذ بعني  اإلعتبار ؛ يجب على املريض صاحب الشكوى
 االذهاب إلى أقرب مؤسسة صحية.

عالوة على ذلك
o يجب على جميع النساء احلوامل متابعة حركات 

 الطفل بانتظام وبعناية حتى يتمكنوا من مالحظة التغييرات التي قد 
حتدث  لألطفال دون الذهاب إلى الطبيب.

o يجب جميع النساء احلوامل أن يخضعوا لفحوصات طبية منتظمة  
وأن ينقلوا ويشرحوا  شكاوايهم  للطبيب  املتابع.

o ينبغي إجراء االختبارات املوصى بها وتطبيق العالجات بانتظام. 
o قد ُينظر إلى بعض الشكاوى على أنها غير مرتبطة باألمراض لدى  
 بعض النساء احلوامل  بحيث قد تكون مشاكل طبيعية أثناء فترة احلمل. ومع 

    ذلك ، سواء كانت هذه الشكاوى تعتبر أوضاع طبيعية للحامل أوتعتبر من
من أعراض املرض فالطبيب هو الشخص الوحيد الذي يجب أن  أن يقرر.

 مت أنشاءها  ضمن  نطاق مشروع التوجيه لكل من مركز االستشارت النسائي و مؤسسات املجتمع املدني احمللية

 خط االستشاري املجاني:
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                 مت إعداد هذا املنشور كجزء من »مشروع املبادرات احمللية األجتماعية الثاني«                    وذلك  بتمويل مشترك من قبل وزارة
االحتاد األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية              ووكالة املساعدة اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي 

 يغطي محتواها أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد األوروبي وال
تعكس بالضرورة وجهات نظر املؤسسات املكلفة بتنفيذ األمر.


